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ŁASKA A WYBORY MORALNE CZŁOWIEKA 
NA PODSTAWIE PISM ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Z a r y s  t r e ś c i .  W artykule przedstawione zostało augustyńskie rozumienie zależności 
między łaską a wolną wolą człowieka. Wskazuje ono nie tylko na współdziałanie obu tych 
rzeczywistości, ale również na niebezpieczeństwa związane ze stanowiskiem pelagiańskim, uznającym 
niezależność wolnej woli od łaski. Problematyka koncentruje się wokół wyborów moralnych 
i wolności człowieka.

Widzę inne prawo w członkach moich, walczące z prawem umysłu mego, poddające mnie 
w niewolę pod prawo grzechu, które jest w członkach moich. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie 
wyzwoli z ciała tej śmierci? Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa Pana naszego'.

Jest to wołanie ludzi, pielgrzymów tej ziemi, żyjących w nędzy grzechu
— mówi święty Paweł — o pomoc ku Temu, który jedynie może wspomóc ich 
łaską, Jezusowi Chrystusowi. Taka jest bowiem sytuacja ludzi po grzechu 
pierworodnym: pozostając w niewoli grzechu, nie są w stanie dźwignąć się 
z tego stanu o własnych siłach. Upadek człowieka nie jest jednak całkowity; jego 
dobra natura została wprawdzie zepsuta przez grzech pierworodny, ale nie do 
końca. Pozostała w nim tęsknota do dobra i zdolność do miłości; jest to zapis 
pierwotny, wyryty głęboko w jego duszy, choć „zatarty” przez grzech.

Użytek wolnej woli pozostał wprawdzie w rozporządzeniu wolnej woli, lecz 
jest to wola chora, przywiązana do rzeczy oraz nastawiona na dominację. Ten 
kierunek woli umacnia niewolnictwo grzechu, konieczność podporządkowania 
się licznym przymusom. Tajemniczy impuls, skłaniający człowieka raczej ku 
złemu niż ku dobremu, sprawia, że człowiek nie potrafi konsekwentnie pragnąć 
dobra, które przewyższa go pod każdym względem. Dlatego człowiekowi 
potrzebna jest łaska, przez którą Bóg podnosi go ze stanu niemożności i upadku.

1 Rz 7, 23—25.
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Człowiek sam niezdolny jest ani do pragnienia dobra, ani do czynienia 
dobra. Bóg mówi: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”2. Dlatego zstępuje Bóg 
do człowieka, aby mógł on Go poznać, pragnąć i czynić dobro. Gdy pragnienie 
to staje się w człowieku żywe, jest to dar Boga, a nie zasługa człowieka, który 
samemu sobie nic dać nie jest w stanie. Łaska jest darem miłości Boga, który 
daje człowiekowi moc czynienia dobra przez to, że uczy je kochać. Jest to droga 
miłości, na której Bóg pomaga człowiekowi się podnieść.

Tak rozumie święty Augustyn, w najogólniejszym sensie, relację człowieka 
do łaski.

Istnienie łaski wskazuje na kierunek zależności człowieka od Boga: wszak to 
Bóg udziela łaski, a nie człowiek. Bowiem działanie łaski i jej istota jest 
działaniem nadprzyrodzonym. Simone Weil w Świadomości nadprzyrodzonej 
wskazuje, że człowiek zdolny jest do „schodzenia w dół” , do poddawania się 
„sile ciążenia” ku ziemi, to znaczy — do ulegania naturalnym odruchom. 
Natomiast ruch ku górze nie jest w naszej mocy; wyzwolenie się od siebie 
samego jest aktem z innej płaszczyzny. Pisze ona:

Nie mam w sobie tego, co mogłoby być zasadą wznoszenia się w górę. Nie potrafię wspinać się 
po powietrzu aż pod niebo. Mogę tylko zwrócić swoją myśl ku czemuś, co jest lepsze ode mnie, i to 
coś pociągnie mnie ku górze. Jeśli rzeczywiście zostanę wciągnięta, to coś — rzeczywiście istnieje. 
Żadna urojona doskonałość nie potrafi mnie unieść w górę ani o milimetr. Bo doskonałość urojona 
znajduje się na tym samym poziomie, co ja, która ją  sobie uroiłam, ani wyżej, ani niżej3.

Jest to wyraźne wskazanie różnicy między naturą a łaską, „siłą ciążenia” 
a światłem. Odróżnienie tych dwóch rzeczywistości i opis ich działania we 
własnym życiu można znaleźć, przedstawione równie obrazowo i z niezwykłą 
ekspresją, w Wyznaniach świętego Augustyna, który bardzo dramatycznie 
przeżywał istnienie w sobie owej „siły ciążenia” i z równie wielkim napięciem
i tęsknotą wypatrywał światła łaski4.

Zarówno Simone Weil, jak i święty Augustyn zgodni są w tym, że 
przeciwstawienie dwóch płaszczyzn: „tego, co niższe” i „tego, co wyższe” , 
stawia człowieka w sytuacji zależności od „tego, co wyższe” , do którego 
człowiek się zwraca, ale nie jest w stanie tego stworzyć ani tym sterować. To 
„wyższe” przyciąga człowieka ku sobie, okazując w ten sposób swoją 
rzeczywistość i moc swego istnienia. Podobnie na ten sam temat pisze święty 
Paweł w Liście do Rzymian: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, 
czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha — do tego, czego chce Duch. 
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha do życia
i pokoju”5.

2 J 15, 5.
3 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, wybór i oprać. J. Nowak, 

Warszawa 1986, s. 81.
4 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. i oprać. Z. Kubiak, Warszawa 1987, IX, 11—12, s. 184—186.
5 Rz 8, 5—7.
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Łaska jest rzeczywistością Boską, która na wszystkich poziomach ludzkiego 
życia przenika je w czasie i wieczności. Łaska daje nam życie, oświeca umysł, 
porusza serce. Łaską jest chrzest i wszystkie pozostałe sakramenty, łaską jest 
wiara, łaską jest czynienie dobra, łaską jest wytrwanie w wierze i w dobru. 
Łaską jest wybranie do zbawienia — i to jest łaska w najściślejszym tego słowa 
znaczeniu. Łaska miłości spina jakby klamrą wszystkie pozostałe łaski; tam, 
gdzie jest łaska, jest również miłość. Łaska przemienia człowieka, przemieniając 
złą wolę w dobrą i wspomagając ją. Dzięki działaniu łaski rzeczywistość Boska
i ziemska spotykają się w człowieku w tajemniczy sposób.

Łaska jest d a r e m .  Znaczy to, że jest darmo dana, bezwarunkowo, bez 
zasługi ze strony człowieka. Jest to znak Bożego działania, Bożej woli, Bożej 
miłości, zupełnie niezależny od naszej woli. Święty Augustyn wykazuje, że łaska 
nie jest udzielana według zasług, ale sama jest źródłem zasług. Natomiast gdyby 
była udzielana według zasług, przestałaby być łaską, a stałaby się spłatą 
należności6. Jeżeli człowiek mógłby wymusić na Bogu potrzebne łaski, oznaczało
by to, że mógłby sam decydować o własnym zbawieniu. Mógłby on wtedy 
sterować Bogiem dowolnie, aż w końcu Bóg przestałby być potrzebny.

Łaska to dar udzielony nie tylko bez powodu, ale również nieoczekiwanie
i z pominięciem ludzkiego poczucia sprawiedliwości. Całkowita nieracjonalność 
łaski, jej tajemniczość i niewytłumaczalność w ludzkich kategoriach, stawia 
człowieka na pozycji totalnej pokory, oczyszczając go z wszelkiego faryzeizmu, 
to znaczy — z przyjemnego stanu samozadowolenia, że jesteśmy dobrzy i tylko 
sobie to zawdzięczamy.

Darmowość łaski stwarza szansę bezinteresownej miłości Boga. Człowiek 
małoduszny trudząc się, aby uzyskać zbawienie, chce mieć gwarancję, że jego 
wysiłek nie pójdzie na marne. Jeśli jednak do zbawienia potrzebna jest łaska, 
człowiek nie może mieć w tym względzie żadnej pewności. Jego miłość do Boga 
musi nabrać cech miłości bezinteresownej, niezależnej nie tylko od udzielanych 
darów, ale również od możliwości wiecznego potępienia. Taka relacja człowieka 
do Boga jest przede wszystkim odejściem od pojęcia sprawiedliwości, które dla 
człowieka stanowi jakby podstawę wspierającą rozumienie wszystkich wartości. 
Przyjmując rzeczywistość łaski, człowiek musi wyrzec się odniesienia do pojęcia 
ludzkiej sprawiedliwości. Wzór takiej postawy człowiek odnajduje w Bogu, 
który mimo wzgardy, nieposłuszeństwa i pogrążenia się człowieka w grzechu 
wydał swego Syna na śmierć krzyżową. Ta absurdalna miłość Boga do 
człowieka sprawia, że człowiek zanurzony w miłości jak w strumieniu światła 
odnajduje sens i rację swego istnienia. Sytuacja taka może być rozumiana tylko 
w kontekście miłości, a nie sprawiedliwości.

6 Por.: św. Augustyn, Przeznaczenie świętych, [w:] Łaska wiara przeznaczenie, tłum. W. 
Eborowicz, Warszawa 1971, II—4, s. 267.
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Łaska, będąc niezrozumiałym darem Boga, jest tą rzeczywistością, bez 
której człowiek niczego dobrego nie jest w stanie dokonać. To dobro nie jest tu 
jednak anonimowe czy abstrakcyjne, gdyż dobro jest Bogiem właśnie; w akcie 
łaski Bóg udziela człowiekowi siebie.

Wszelkie próby logicznego, przyczynowo-skutkowego rozumienia łaski 
pozostają bezsilne. Człowiekowi, przyzwyczajonemu do myślenia w kate
goriach logicznego wynikania, niezwykle trudno jest przyjąć niezrozumiałą 
rzeczywistość łaski. Niewiedza, obojętność, a nawet niechęć wobec łaski 
wśród ludzi wierzących wynika jednak nie tylko z jej niepodatności na 
wszelkie próby racjonalizacji, ale również z faktu, że samemu nie można 
jej zdobyć. Człowiek musi, przyjmując rzeczywistość łaski, powiedzieć sobie: 
„tu nic ode mnie nie zależy” , zamiast: „tak chcę i mogę zrobić, co zechcę” . 
Łaska ukazuje granice ludzkich możliwości, wskazując na konieczność pokory
i uznania swej bezsiły. Dopiero wtedy zaczyna się dzieło Boże: Łaska 
może rzucić człowieka na takie wyżyny, jakich on sam nie był w stanie 
sobie wyobrazić, dając mu wielką moc i rzeczywistą wolność.

Czym jest łaska w y b r a n i a ,  łaska w sensie ścisłym? Łaska jako 
niezasłużony dar Boga dotyczy całej natury. Augustyn pisze: „Owszem, 
przyjmuję istnienie łaski należnej naturze. Dzięki niej jesteśmy istotami żyjącymi, 
rozumnymi, różnymi od zwierząt: dzięki niej ludzie przystojni różnią się od 
brzydkach, a zdolni od tępych itp.”7. Jest to łaska powszechna i wspólna 
wszystkim. Jakkolwiek stworzenie jest wynikiem Bożej dobroci, Augustyn nie 
uznaje natury za łaskę w sensie ścisłym, wskazując na fakt jej nadprzyrodzoności 
oraz jej funkcje lecznicze w stosunku do natury właśnie.

Łaska właściwa, to łaska wybrania człowieka do zbawienia. Jest to 
„przebóstwienie” człowieka, uczynienie go przez dar Ducha Świętego dzieckiem 
Bożym. Duch Święty działa bowiem w człowieku i przez człowieka. Aby mogła 
dokonać się przemiana w Duchu Świętym, niezbędny jest akt wiary. Wiara 
również jest darem Boga i wybraniem człowieka od samego początku . Przez 
wiarę człowiek nawraca się do Boga; Bóg odejmuje mu serce kamienne i daje mu 
serce czyste. Wiara staje się źródłem dobrych uczynków i człowiek dostępuje 
usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki. Moc wykonywania dobrych 
uczynków otrzymuje człowiek przez dar miłości, który czyni wolę potężną, aby 
człowiek mógł dobro czynić.

P r z e z n a c z e n i e  do zbawienia, czyli otrzymanie łaski życia wiecznego, 
jest otrzymaniem łaski za łaskę dobrego życia. Wybranie do zbawienia 
(predestynacja) jest przygotowywane przez miłosierdzie Boże i przez uprzednią 
wiedzę Bożą. Wybranie człowieka przez Boga nie następuje w naszym wymiarze 
czasowym, to znaczy w przeszłości. Wybór Boga dokonuje się bowiem 
w wieczności, to znaczy — trwa on zawsze. Myślenie o łasce w perspektywie

7 Ibid., V— 10, s. 274.
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ludzkiego czasu uniemożliwia właściwe jej rozumienie, prowadząc człowieka do 
poczucia absurdu i niesprawiedliwości.

Bóg udzielając n i e k t ó r y m  niezasłużonej łaski ukazuje nie tylko jej 
darmowość, ale również los zasłużony przez wszystkich. Ludzkość bowiem jako 
„masa grzechowa” (massa peccata) zasługuje na potępienie i należny jej sąd. 
Wybranie jest aktem miłosierdzia, przez które Bóg ujawnia „bogactwo swej 
chwały w naczyniach miłosierdzia”8. Bóg jest dobry i sprawiedliwy, ponieważ 
udzielając łaski niektórym, nikogo nie krzywdzi9. Kto jednak ma być wybrany, 
tego człowiek nie może poznać. Impuls tego aktu Bożej woli pozostanie na 
zawsze t a j e m n i c ą .  Boża sprawiedliwość jest bowiem niezbadana10. Bóg 
może odpłacać dobrem za zło, złem za zło i dobrem za dobro. Jedno jest pewne: 
Boska sprawiedliwość nie stosuje się do reguł ludzkiej sprawiedliwości. Bóg 
mówi: „Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję” 11. 
Przypowieść o Jakubie i Ezawie stanowi najlepszą ilustrację całkowitej 
darmowości łaski12.

Chociaż wyroki Boskiej sprawiedliwości są niepojęte, można zauważyć, że te 
dwie sprawiedliwości, Boska i ludzka, bardzo różnią się między sobą. Logika 
ludzkiej sprawiedliwości wspiera się na założeniu, że dobro musi być zapłacone, 
a zło pomszczone. Cechami, które legły u podstaw tej logiki, są: interesowność, 
pragmatyzm, wyważanie racji, roszczenia, urazy i poczucie krzywdy. W sumie 
jest to pycha, czyli przekonanie, że to czy coś innego człowiekowi się należy.

Logika Boskiej sprawiedliwości jest logiką miłości i wybaczenia, a także 
całkowitej bezinteresowności udzielanego daru i polega na miłosierdziu i miłości 
do wrogów. Jest to sprawiedliwość niepojęta, irracjonalna, tajemnicza, którą 
można przyjąć tylko pod warunkiem bezgranicznego zaufania Bogu. Sprawied
liwość prawdziwa nie wywodzi się z człowieka, tylko z Boga, twierdzi święty 
Augustyn. Przedstawione rozumienie Boskiej sprawiedliwości łączy się z pojęciem 
darmowości łaski, a dla człowieka właśnie pojęcie sprawiedliwości nie zgadza się 
z pojęciem darmowości.

Łaska obejmuje całe życie człowieka, jest dobrem, które udziela się 
człowiekowi w akcie miłości. Bóg daje człowiekowi moc przyjęcia tego dobra, 
kochania go i czynienia go. Człowiek na drodze łaski osiąga bonum beatificum
— dobro uszczęśliwiające. Otwarcie się na łaskę i dar wytrwania w niej 
prowadzą człowieka do zbawienia.

8 Rz 9, 23.
9 Por.: św. Augustyn, Dar wytrwania, [w:] Łaska..., XII—28, s. 354.
10 Por.: idem, Łaska a wolna wola, [w:] Łaska..., XXIII—45, s. 136.
11 Wj 33, 19.
12 Por.: Rz 9, 6—14.
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*

Próba zrozumienia relacji między ł a s k ą  a w o l n ą  w o l ą  nie 
należy do łatwych, a oscylując między wolą a łaską, przyznaje przewagę bądź 
jednej, bądź drugiej z nich.

Święty Augustyn poświęca temu zagadnieniu najpierw dziełko zatytułowane 
Duch a litera (412), a następnie traktat Łaska a wolna wola (426—427), 
wskazując na subtelne zależności między wolną wolą a łaską. Natomiast 
problem samej wolnej woli omówił Augustyn obszernie w dialogu O wolnej woli 
(367—395). W dialogu tym, będącym polemiką skierowaną przeciwko manichej
czykom, autor wykazywał, że źródła zła nie należy szukać w Bogu, że nie jest 
ono substanqalne, nie posiada bytu, ale źródło zła tkwi w wolnej woli człowieka
i jest tylko brakiem dobra.

Według Augustyna Bóg obdarzył człowieka wolną wolą, aby mógł on 
realizować przepisy prawa moralnego oraz ponosić odpowiedzialność w zależ
ności od dokonanych wyborów. Święty Augustyn wyróżnia w akcie wolnej woli 
dwa rodzaje woli: wolę złą i wolę dobrą. Zła wola to tajemniczy ruch, którego 
nic nie determinuje, który zależy całkowicie od człowieka13. Jest to odejście od 
Boga, dobra, prawdy i miłości; jest to kontynuacja upadku pierwszych 
rodziców i źródło zła moralnego. Dobra wola, kierując człowieka ku Bogu, 
zachowuje ład świata i uszczęśliwia człowieka. Dobra wola jest wolna, 
a jednocześnie jest dziełem łaski. Wolna wola, będąc dobrem w porządku 
bytów, sama nie jest złem, gdyż nie zmusza nikogo do grzechu, pozwalając 
zawsze z dwóch możliwości wybrać jedną; wola zawsze może wybrać według 
swojego uznania przedmiot, do którego się odnosi, do którego dąży, któremu 
wreszcie się poddaje.

Ukazanie przez świętego Augustyna roli wolnej woli w wyborze dobra lub 
zła zainspirowało Pelagiusza do doprowadzenia tej relacji do skrajności; według 
niego wolna wola jest wolna w sposób nieograniczony i bezwarunkowy. Wola 
nie byłaby wolna, twierdził Pelagiusz, jeśli człowiek potrzebowałby Bożej 
pomocy. O ile pogląd manichejczyków zmierzał do ukazania potęgi zła i braku 
wolnej woli, o tyle pogląd Pelagiusza zmierzał do ukazania nieograniczonej 
potęgi wolnej woli. Mimo skrajnie odmiennych poglądów w rozumieniu wolnej 
woli, wspólne im było jedno: w obu wypadkach Bóg tracił swoją centralną
i nadrzędną pozycję.

Pelagiusz, współczesny świętemu Augustynowi, świecki chrześcijanin, 
przebywał w Rzymie około dwudziestu lat, studiując pisma Ojców Kościoła. 
Był on surowym moralistą, który twierdził, że to, co człowiek czyni, zależy 
całkowicie od niego, od jego wolnej woli, od wysiłku zachowania przykazań, od 
kształtowania charakteru. Wynosząc siły moralne człowieka, Pelagiusz trafiał

13 Por.: św. Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, Warszawa 1953, s. 146.
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przede wszystkim do ludzi wychowanych na stoicyzmie, a tych w ówczesnym 
Rzymie nie brakowało. Pelagiusz nie przyjmował dogmatu o skażeniu natury 
człowieka przez grzech pierworodny, a zakładając jej całkowitą dobroć, 
przyznawał woli niczym nie ograniczoną wolność. Oznaczało to, że człowiek 
jest samowystarczalny zarówno w czynieniu zła, jak i dobra. Zarówno wybór 
dobra, jak i dobre uczynki człowieka stanowią jego całkowitą zasługę. Nie ma 
powodu — twierdził Pelagiusz — aby Bóg musiał pomagać człowiekowi w tym, 
co może on z powodzeniem uczynić sam. Bóg, dając człowiekowi Prawo, żąda 
od niego, aby zachowywał on jego przepisy. Wszystko zależy od człowieka. 
Łaska staje się więc niepotrzebna.

Pelagiusz nie neguje całkowicie istnienia łaski, ale według niego jest to 
pomoc czysto zewnętrzna, udzielana człowiekowi za zasługi. Ta łaska nie jest 
więc darmowa. Łaska nie jest, według Pelagiusza, niezbędna ani do czynienia 
dobra, ani do unikania da, ani do zbawienia. Człowiek może i powinien liczyć 
tylko na własne siły.

Poglądy Pelagiusza zostały potępione przez kolejne Synody w Kartaginie 
i Milewe (416), przez papieża Innocentego I i przez papieża Zozyma, a ostatecznie 
przez Synod w Kartaginie w (418). Jednocześnie Synod ten kanonizował naukę 
świętego Augustyna, który jeszcze w ostatnim okresie życia zwalczał ostro 
pelagianizm, pisząc oprócz wspomnianego traktatu Łaska a wolna wola traktaty 
Nagana a laska (426/427), Przeznaczenie świętych (427/429) oraz Dar wytrwania 
(427/429). Augustyn wskazywał przede wszystkim na zależność człowieka od 
Boga jako zasadniczy wymiar chrześcijaństwa.

Idea pelagiańska dość silnie zapuściła korzenie w myśli europejskiej ,jako  
swoistego rodzaju humanizm, utrzymujący samowystarczalność i niezależność 
człowieka od Boga” 14. Znalazła ona kontynuatorów w czasach reformacji 
i przetrwała aż do dziś w sposobie myślenia współczesnego człowieka. 
W dwanaście wieków po Pelagiuszu powtarza się ten sam błąd, tylko jakby 
odwrócony. Luter twierdził wprost, że natura ludzka jest całkowicie skażona 
i człowiek nie może uczynić nic dla swojego zbawienia. Wydawać by się mogło, 
że Luter zajął stanowisko wprost przeciwne do pelagiańskiego: wierzył w łaskę 
i odrzucał dobre uczynki. Jednak — według Lutra — zamiast w Chrystusa, 
człowiek ma wierzyć we własne zbawienie, ma „chwycić za płaszcz Chrystusa” , 
aby zakryć nim własną hańbę. Maritain nazwał to „pelagianizmem rozpaczy” , 
gdzie człowiek s a m  musi dokonać swego zbawienia, zmuszając się do 
bezbrzeżnej ufności, że Bóg mu wybaczy15. Człowiek grzeszy, Bóg mu wybacza, 
a wybaczając jest niejako współpracownikiem człowieka. Zarówno Pelagiusz, 
jak i Luter prowadzą do eksponowania własnego , j a ” na miejscu Boga. Łaska 
w obu tych stanowiska odgrywa rolę czysto zewnętrzną, instrumentalną, dla

14 W. Eborowicz, Święty Augustyn wobec pelagianizmu, [wstęp do:] Łaska..., s. 37.
15 Por.: J. Maritain, Trzej reformatorzy, tłum. K. Michalski, Warszawa 1935.
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osiągnięcia przez człowieka zamierzonego celu. W swej skrajności obydwa te 
stanowiska spotykają się w przekonaniu, że centrum życia religijnego znajduje 
się w człowieku, a nie w Bogu.

Rollo M ay16, psycholog amerykański, opisuje kryzys woli współczesnego 
człowieka, który odszedł od Boga i pragnie s a m  decydować o wszystkich 
swoich sprawach. Jest to diagnoza choroby, która dotknęła całe społeczeństwa, 
a nie tylko poszczególnych ludzi.

Z obserwacji tego autora wynika, że wśród ludzi narasta apatia, obojętność, 
poczucie nicości, bezsensu życia oraz całkowitej bezsilności wobec narastających 
determinizmów życia społecznego, wobec niemożliwości przeciwstawienia się 
energii atomowej i różnym skutkom wynalazków technicznych. Sytuacja 
bezsilności wyrasta jednak, paradoksalnie, z przekonania, że człowiek „wszystko 
może”. Problem polega na tym, że istotnie może bardzo wiele, a jego 
możliwości techniczne w XX wieku wydają się wprost nieograniczone. 
Człowiekowi zaczyna się wydawać, że osiąga pełnię władzy nad naturą i nad 
sobą samym. Autor zadaje sobie pytanie: „Albowiem już nie Bóg, ale my sami 
decydujemy, czy chcemy mieć dziecko. Czy ktoś próbował zrozumieć sens tego 
przerażającego faktu”?17. Człowiek stawia się na miejscu Boga, przekracza Boży 
porządek; ład świata wydaje się zachwiany. Człowiek osiąga sytuację, w której 
zdaje się nie podlegać żadnej innej woli oprócz własnej. Nie daje mu to jednak 
spodziewanego szczęścia i oczekiwanej wolności. Człowiek nie potrafi bowiem 
podjąć odpowiedzialności ani zrozumieć konsekwencji tak nieograniczenie 
wolnego aktu wyboru. Narasta niepokój, poczucie winy, nerwowe załamania. 
Tracąc panowanie nad skutkami swoich decyzji, człowiek z kreatora staje się 
biernym przedmiotem, manipulowanym przez „uszczęśliwiające” techniki, 
które sam wymyślił.

Stwarzanie coraz większego zakresu wolności bez odpowiedzialności staje 
się przyczyną banalizacji najgłębszych sfer ludzkiego życia. Gdy wybór staje się 
wyborem technik, a nie wartości, wówczas to, co się wybierze, staje się dowolne 
i obojętne. Gdy kryteria dobra i zła przestają istnieć, zastępują je kryteria 
przydatności. W takim układzie, gdy wola staje się iluzją, człowiekowi grozi 
całkowita bierność, zagubienie świadomości i podmiotowości, podatność na 
bycie manipulowanym, zanik więzów miłości i przyjaźni z innymi ludźmi, 
nasilająca się agresja i destrukcja.

Opisany przez Rollo Maya kryzys woli potwierdza naukę świętego Augustyna 
dotyczącą woli, której istotą jest ruch, ciążenie ku swojemu przedmiotowi. Jeśli 
tego przedmiotu zabraknie, wola obumiera. Autor książki Miłość i wola ukazał, 
że kryzys woli jest zbieżny z przekonaniem o samowystarczalności człowieka.

16 Por.: R. May, Miłość i wola, tłum. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1978.
17 Ibid., s. 155.
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Przedstawione stanowiska wskazują na pewną prawidłowość w rozumieniu 
zależności między wolną wolą a łaską. Przyjęcie rozwiązania ekstremalnego 
(albo całkowita wolność, albo całkowita zależność), eliminując jedną ze stron 
tej relacji, prowadzi do błędnych wniosków.

Rozwiązanie świętego Augustyna, stawiające na współzależność łaski i woli, 
jest tak skomplikowane, że dla jego wyjaśnienia napisał on kilka traktatów, 
a i tak wydaje się, że nie jest to najlepiej rozumiane zagadnienie oparte na 
gruncie chrześcijańskiej nauki o wolności człowieka.

Dla świętego Augustyna zarówno istnienie wolnej woli, jak i łaski nie 
ulegało wątpliwości. Istnienie woli stanowi pewność wewnętrzną podmiotu 
myślącego. Rzeczywistości łaski doświadczył Augustyn bardzo wyraźnie 
w mediolańskim ogrodzie, gdy „stało się tak, jakby do mego serca spłynęło 
światło ufności, przed którą cała ciemność wątpienia natychmiast się roz
proszyła” 18. Światło łaski było dla Augustyna tak wyraźne i przemieniające całe 
życie, jak u świętego Pawła w drodze do Damaszku. Rzeczywistość wolnej woli 
jest darem Bożym, ale jest to dar naturalny, dany każdemu człowiekowi. 
Natomiast rzeczywistość łaski jest rzeczywistością nadprzyrodzoną i udzielaną 
tylko niektórym.

Spróbujmy prześledzić, idąc za tokiem myśli augustyńskiej, jak wolna wola 
łączy się z łaską. Wolna wola należąc do istoty człowieka jest integralnym 
elementem jego rozumnej natury. Bez niej nie można niczego chcieć, przy czym 
to chcenie nie jest „czystym chceniem” , ale wyborem skierowanym ku swojemu 
przedmiotowi. Każdy wybór woli dokonuje się zawsze między dwoma pod
miotami: Bogiem a stworzeniem. Wszystkie inne wybory mieszczą się w tym 
zasadniczym wyborze.

Gdy człowiek wybiera stworzenie zamiast Boga, oznacza to, że sam stawia 
się na miejscu Boga. Kiedy zaś Bóg staje się mu niepotrzebny, człowiek popada 
w niewolę grzechu. W ten sposób wolna wola staje się złą wolą, powodując 
w człowieku przymus czynienia źle. „Jeśli są niewolnikami grzechu, dlaczego się 
szczycą wolną wolą?”19 — pyta święty Augustyn. Wie on bowiem z doświad
czenia, że człowiek pozostający w niewoli grzechu uważa ten stan za swoją 
wolność i rozkoszuje się grzechem. Skażenie wolnej woli przez grzech 
pierworodny czyni ją  słabą i skłonną raczej do wybierania zła niż dobra, a jeśli 
nawet wybierze dobro, to jest ona zbyt słaba, aby je zrealizować.

W tej sytuaq'i konieczna jest pomoc łaski Bożej, która przestawia wolę 
z rozkoszowania się ziem na rozkoszowanie się dobrem. Wolna wola poddana 
łasce zachowuje jednak wolny sąd (liberum arbitrium) i zdobywa prawdziwą 
wolność (libertas). Łaska łączy się z wolą bez naruszania w niczym jej wolności; 
powoduje ona spontaniczny ruch woli zmienionej i oswobodzonej ku Bogu.

18 Św. Augustyn, Wyznania, VIII, 12, s. 187.
19 Idem, Duch a litera, tłum. i wstęp W. Eborowicz, oprać. W. Eborowicz, E. Stanul, Warszawa

1986.
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Wolna wola stając się dobrą wolą staje się również wolą skuteczną: chce dobra 
i pełni je. Oznacza to, że zasługę dobrych uczynków ma Bóg, gdyż to On przez 
akt łaski dokonuje ich w człowieku. Bóg daje człowiekowi to, co nakazuje, 
dopomagając, aby mógł on spełnić Boży nakaz. Bóg wzywa człowieka, aby się 
nawrócił, a jednocześnie człowiek modli się: „Nawróć nas, Boże”20. Bóg mówi 
człowiekowi, aby uczynił sobie serce nowe i jednocześnie daje mu serce nowe, 
ponieważ Bóg daje to, co nakazuje. „Łaska zaś Boża jest zawsze dobra i dobrą 
wolą darzy człowieka, który poprzednio miał złą wolę. Dzięki łasce zaczątek 
dobrej woli dochodzi do takiej siły, że — mocno i doskonale chcąc — jest 
w stanie wypełnić Boże przykazania przyjęte przez wolę”21. Takie jest związanie 
woli i łaski. Pan przygotowuje wolę, dokonując głębokiej przemiany człowieka. 
Bóg daje człowiekowi potężną wolę, czyli miłość. Jeśli człowiek przyjmie ten 
dar, jego życie zostanie wypełnione po brzegi miłością do Boga; pragnąc Boga, 
człowiek otrzymuje moc czynienia dobra. Jest to istota Pawiowego „usprawied
liwienia z wiary”; żaden uczynek, choćby najwspanialszy, nie usprawiedliwi 
człowieka, o ile nie będzie dokonany z miłości. Najpiękniej mówi o tym święty 
Paweł w Hymnie o miłości22. Przez łaskę miłości, która jest najwyższą łaską, Bóg 
przebywa w duszy człowieka, obdarzając go wolnością, życiem i mocą. 
Człowiek z kolei może ofiarować Bogu to wszystko, co od Niego otrzymał.

Łaska, nie zmieniając w niczym wolnej woli człowieka (jest to dar bytowy, 
który nie może zostać człowiekowi odebrany), powoduje uwolnienie człowieka 
od przymusu czynienia zła, dając mu wolność działania na polu realizacji dobra. 
Słaba i chora wolna wola staje się przez akt łaski wolą „mocną”, zdolną do 
dobrego. Przed otrzymaniem łaski człowiek może nie grzeszyć (posse non 
peccare), po otrzymaniu łaski nie może już grzeszyć (non posse peccare). Ten 
przymus dobra jest jednak, paradoksalnie, najwyższą wolnością człowieka, 
uzyskaniem przez niego wewnętrznej autonomii dzięki uczestnictwu w najwyż
szym dobru, czyli w Bogu. Subiektywnie oznacza to przeżycie najwyższego 
szczęścia.

Z w i ą z e k  wolnej woli i łaski ukazuje Augustyn na licznych przykładach, 
dowodząc, że obie te rzeczywistości mają należne sobie miejsce w życiu 
człowieka. Jeśli łaska jest potrzebna, by wolna wola zmierzała do dobra, to 
przekreślenie wolnej woli oznaczałoby, że łaska traci swój przedmiot i nie ma się 
do czego stosować. Łaska działa więc w wolnej woli jak w swoim przedmiocie. 
Usunięcie wolnej woli uczyniłoby łaskę bezprzedmiotową. „Otrzymać łaskę” 
znaczy: zgodzić się ją  przyjąć, pragnąć działać i rzeczywiście działać zgodnie 
z nią. A to pragnienie i działanie również byłoby niemożliwe bez wolnej woli.

Święty Augustyn najchętniej wyjaśnia związek wolnej woli i łaski na 
przykładach. Pisze on:

20 Ps 84, 5.
21 Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, XV, 31, s. 132.
22 1 Kor 13.
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A więc my chcemy, ale Bóg w nas wywołuje chęć, my działamy, ale Bóg sprawia w nas 
wykonanie według swego upodobania. [...] Myśląc wierzymy, myśląc mówimy, myśląc działamy. 
W tym jednak, co się tyczy pobożności i prawdziwej czci Bożej, my nie jesteśmy zdatni pomyśleć coś 
jakby z siebie samych, lecz zdolność nasza z Boga jest23.

Wola ulegając łasce nie traci wolności, bo ulega temu, czemu c h c e  
ulegać. Rozkosz łaski jest powodem uległości, tak, jak byłaby nią rozkosz 
grzechu w przypadku nieprzyjęcia łaski. Nie istnieje też taka sytuacja, w której 
wola nie zachowałaby wolnego sądu; łaska działając na wolę szanuje wolny sąd. 
Co więcej, nadaje mu prawdziwą wolność — wolnością bowiem jest dobre 
użycie wolnego sądu. Wolna wola jest zatem zawsze wolna, ale nie zawsze 
dobra, gdyż tylko łaska odtwarza w wolnej woli dobrą wolę.

Wolna wola pozostawiona samej sobie może iść tylko od upadku do 
upadku. Zbawienna zależność wolnej woli od łaski została wyrażona przez 
świętego Augustyna w słowach: „Daj mi to, czego wymagasz i wymagaj, czego 
chcesz”24. Te słowa właśnie wywołały w Pelagiuszu bunt przeciwko łasce.

Jak z tego widać, związek wolnej woli i łaski polega na tym, że jest to swoisty 
d i a l o g  między Bogiem a człowiekiem. Bóg, który jest samą miłością, udziela 
siebie człowiekowi i zapala go miłością ku sobie. Człowiek przyjmując łaskę 
uczestniczy w dobru, kocha je i czyni. Łaska, łącząc w dialogu miłości człowieka 
z Bogiem, do niczego człowieka nie przymusza, nie zniewala, ale napełnia go 
radością, obdarowuje prawdą, dobrem, wolnością i szczęściem. W tym związku 
miłości nic nie jest uwarunkowane, przyczynowe, ale wszystko dzieje się na 
zasadzie wolności: Bóg bez żadnej zasługi ze strony człowieka obdarowuje go 
swoją miłością, a człowiek może ten skarb przyjąć lub odrzucić.

Ziemska wędrówka człowieka nie jest wędrówką samotną; człowiek nie 
pozostaje na ziemi opuszczony. Bóg jest z nim aż do skończenia świata 
i prowadzi z człowiekiem wspaniały dialog miłości. Tylko od człowieka zależy, 
czy zechce się w ten dialog włączyć i wytrwać w nim.

*

Rozważając zależność wolnej woli i łaski można uchwycić pewne relacje 
między wolną wolą a złem ze względu na nieotrzymanie łaski, utratę łaski, bądź 
złe rozumienie łaski.

Łaska udzielona człowiekowi przez Boga jest zawsze wybraniem, czyli 
rezultatem predestynaq'i. Albowiem „Lituje się nad kim chce, a kogo chce, 
w zatwardziałości pozostawia”25. Przed stworzeniem świata Bóg wybrał ludzi 
świętych, którzy na mocy miłosierdzia Bożego otrzymali łaskę potrzebną do

23 Św. Augustyn, Dar wytrwania, XIII, 33, s. 358.
24 Idem, Wyznania, X , 29, s. 247.
25 Rz 9, 18.
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zbawienia. Łaska predestynacji oddziela wybranych od „masy potępienia” . Ci, 
którzy w tej masie pozostają, nie słyszą i nie rozumieją słów Bożych. Nie należy 
jednak, przestrzega Augustyn, zwracać się do nikogo w ten sposób: „A jeśli Bóg 
ma zgodnie ze swą uprzednią wiedzą odrzucić was, przestańcie słuchać”26. Takie 
rozumienie predestynacji jest, według świętego Augustyna, aktem brutalnym 
i niestosownym. Duszpasterz powinien zwracać się do wszystkich jak do 
wybranych i zachęcać do modlitwy za tych, którzy będą mogli przyjąć łaskę 
wybrania. Nie można mówić, że niewybranym nic nie pomoże, lecz raczej 
zachęcać słowami świętego Pawła: „Tak biegnijcie, abyście osiągnęli”27. 
Wprawdzie liczba wybranych do Królestwa jest ustalona, jednak na zawsze 
pozostanie tajemnicą, k t o  jest wybrany. „Dlatego też musimy, o ile to zależy 
od nas, pragnąć zbawienia wszystkich, bo nie jesteśmy w stanie odróżnić 
przeznaczonych od tych, którzy nie są przeznaczeni”28. Łaska wybrania albo 
odrzucenie to tajemnice Boga, do których człowiek nie ma dostępu. Ze względu 
na tę niewiedzę wszyscy powinni zachowywać się tak, aby osiągnąć zbawienie.

Jednak nader często zdarza się, że człowiek, który nie kocha dobra, sądzi, że 
za zło, które czyni i które miłuje, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 
ponieważ jego zachowanie jest rezultatem braku łaski, której Bóg nie zechciał 
mu udzielić. Człowiek w tym wypadku obciąża Boga odpowiedzialnością za 
własne grzechy. Augustyn odpowiada na to, że wolnej woli nikt nie może 
człowiekowi odebrać i dlatego człowiek dorosły odpowiada za zło, które 
popełnia nie posiadając łaski.

Bóg może jednak ukarać tych, którzy zgodnie z wolnym wyborem kierują się 
ku złu: „Dlatego, że nie przyjęli ukochania prawdy, aby byli zbawieni, ześle na 
nich Bóg ułudę błędu, aby uwierzyli kłamstwu i żeby byli poddani sądowi 
wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość”29. 
Augustyn stwierdza na podstawie Pisma Świętego, że Bóg oddziałuje na wolę 
ludzi według swego upodobania; albo kierując ich wolę zgodnie ze swoim 
miłosierdziem ku dobru, albo zgodnie ze słusznością swego tajemnego wyroku 
ku należnemu im złu. Należy jednak przyjąć, że „nie ma niesprawiedliwości 
u Boga”30. Sprawiedliwa kara zbiega się zawsze ze złą wolą człowieka. Sprawcą 
zła nie jest Bóg, ale człowiek, który odziedziczył je po Adamie i własnowolnie 
powiększył. Jeśli Bóg mówi, że „zatwardził serce faraona”, to nie znaczy, że 
faraon sam nie zatwardził swego serca. Jeśli Bóg zatwardza serce człowieka, to 
znaczy, że ponosi on sprawiedliwą karę za złe czyny. Może być jednak i tak, że 
Bóg według swego niezbędnego miłosierdzia zlituje się nad grzesznikiem, 
a wtedy odpłaca dobrem za zło. Albowiem, pisze Augustyn,

26 Św. Augustyn, Dar wytrwania, XXII, 61, s. 379.
27 1 Kor 9, 24.
28 Św. Augustyn, Nagana a łaska, [w:] Łaska..., XVI, 49, s. 203.
29 Tes 2, 10—12.
30 Rz 9, 14.
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Bóg będąc sprawiedliwym odpłaca złem za zło, będąc dobrym — dobrem za zło; a będąc 
dobrym i sprawiedliwym, dobrem za dobro. Nie odpłaca zaś złem za dobro, ponieważ jest 
najsprawiedliwszy. Bóg zatem odpłaci złem za zło — karą za niesprawiedliwość człowieka; odpłaci 
dobrem za zło — łaską za niesprawiedliwość; odpłaci dobrem za dobro — łaską za łaskę31.

Gdy Bóg odpłaca dobrem za zło, łaską za niesprawiedliwość, przewrotni 
ludzie powiadają: „Czyńmy zło, aby z niego wyszło dobro”32. W tym wypadku 
święty Augustyn upomina: „Nie należy tak bronić łaski, by się nią ubezpieczając, 
miłować złe czyny”33. Działanie łaski na tym właśnie polega, że ludzie czynią 
dobrze, nie będąc zatwardziali w złu. Łaska wyzwala od grzechu, dlatego nie 
wolno żyć w grzechu ze względu na łaskę.

Posiadając wolną wolę, człowiek może też utracić łaskę przez dobrowolną 
zgodę na zło. Również i wtedy człowiek ponosi winę za swoje uczynki, ponieważ 
nie trwa w dobrym i zwraca się do zła, od którego powinien się uchylać. Dlatego 
potrzebna jest łaska wytrwania w dobrym. Otrzymują ją  wybrani, którzy są 
przeznaczeni do zbawienia; oni trwają do końca w wierze.

Człowiek zło czyniący nie może otrzymać łaski — i to jest kara za zło, które 
czyni; albo też może przewrotnie wykorzystywać pojęcie łaski dla zł a, które 
czyni. Dzieje się tak wówczas, gdy czyniąc zło, obciąża Boga odpowiedzialnością 
za to, że nie udzielił mu łaski, lub też gdy czyniąc źle oczekuje, że to nie będzie 
miało żadnego znaczenia, gdyż Bóg i tak udzieli mu swej łaski.

Według Augustyna, Bóg nigdy nie jest sprawcą zła, ale zawsze człowiek, 
jakkolwiek Bóg jest Panem woli, zarówno dobrej, jak i złej. Ponieważ człowiek 
nie może zająć miejsca Boga, nigdy nie może mieć pewności czy otrzyma łaskę, 
czy nie, i dlatego wszelkie „usprawiedliwienie zła przez łaskę” jest tylko 
przewrotną argumentacją tych, którzy zło kochają.

*

Czym jest wolna wola bez łaski? Jak polemika z manichejczykami pozwoliła 
Augustynowi na precyzyjne wyartykułowanie problemu zła, tak polemika 
z pelagianami pozwoliła mu na dokładniejsze określenie problemu dobra.

Konkluzją pisma antymanichejskiego O wolnej woli jest stwierdzenie, że 
„Zła wola jest przyczyną wszelkiego zła moralnego”34. Konkluzją pisma 
antypelagiańskiego Łaska a wolna wola jest przekonanie, że dobro bez łaski nie 
może istnieć, a nawet zamienia się w swoje przeciwieństwo. Wolna wola bez 
łaski jest nadzieją na osiągnięcie dobra niezależnie od łaski, co jednak 
nieuchronnie prowadzi do zła. Jeśli człowiek sądzi, że wolna wola jest równie 
zdolna do dobrego, jak i do złego, popada w błąd pelagianizmu.

31 Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, XXIII—45, s. 146.
32 Rz 3, 8.
33 Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, 8, s. 89.
34 Idem, O wolnej woli, XVII, 48, s. 210.
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Skutki takiej postawy są aż nazbyt dobrze znane. Wszelkie hasła nowożyt
nego humanizmu, takie jak: aktywizm człowieka, wolność, rozumność, postęp, 
ekspansja, koncentrując się na afirmacji naturalnych mocy człowieka podążają 
tym samym pelagiańskim szlakiem w przekonaniu, że dobro leży w zasięgu 
możliwości człowieka. W praktyce okazuje się, że tęskniąc do ładu, potęgujemy 
wokół siebie chaos; tęskniąc do wolności, popadamy w zniewolenie; tęskniąc do 
prawdy, pogrążamy się w kłamstwie; tęskniąc do dobra, nie jesteśmy w stanie 
uwolnić się od zła.

Według świętego Augustyna istnieje dla wolnej woli zawsze możliwość 
wyboru: albo człowiek wybiera Boga (sam ten wybór jest łaską), albo wartości 
niższe (ten wybór jest zawsze „zamiast” Boga). W tym drugim przypadku 
człowiek przekracza Boski porządek, usiłując sam dla siebie stać się Bogiem. 
Znaczy to, że człowiek stawia siebie najwyżej w porządku bytu i w porządku 
wartości. Pojęcie dobra wiąże się odtąd wyłącznie z człowiekiem, nie wybiegając 
ku temu, co go przekracza. To człowiek decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, 
i sam stara się własne wartości realizować. Wola człowieka jest jedyną wolą, do 
której człowiek się odnosi; człowiek podporządkowuje sobie wszystkie dobra 
z Bogiem włącznie. Bóg w tym ukłdzie może być nadal traktowany jako byt 
nadrzędny, ale tylko w sensie formalnym. W rzeczywistości Bóg traktowany jest 
instrumentalnie. Sytuacja podobna jest u Pelagiusza, gdzie właściwie człowiek 
sam się zbawia, a Bóg powinien to respektować.

Człowiek pozbawiony łaski nie potrafi właściwie rozpoznać dobra i popada 
w stan niewiedzy, uznając zło za dobro. Jest to stan zawiniony, ponieważ, 
według Augustyna, niewiedza jest zarówno przyczyną zła, jak i jego skutkiem. 
Pogrążenie się w niewiedzy dotyczącej dobra i zła jest bezpośrednim skutkiem 
wyłączenia dobra ze sfery Boskich oddziaływań. Odrzucenie rzeczywistej 
nadrzędności Boga jest tu równoznaczne z odrzuceniem prawdy, a wolność 
wyboru bez prawdy jest fikcją, ponieważ człowiek nie wie, co wybiera: dobro 
czy zło. Aby człowiek mógł wybrać dobro, musi poznać prawdę, a do tego 
potrzebna jest łaska oświecenia umysłu przez Boga.

Odcięcie od łaski jest zatem równoznaczne z życiem w kłamstwie. Człowiek 
nie znając prawdy traci wolny sąd (liberum arbitrium), co jest równoznaczne 
z utratą wolności. Spontaniczność myśli w ruchu, która unosi wolę ku złu, 
powoduje, że największe zniewolenie jest odczytywane przez człowieka jako 
wolność. Człowiek sądząc, że pragnie w sposób wolny, w rzeczywistości 
poddaje swą wolę zniewoleniu. Ta postępująca niewola grzechu, czyli przymus 
czynienia zła, jest konsekwencją wyboru siebie, czyli tego, „co ja chcę”. 
Przedmiotem tego zniewolenia staje się również inny człowek — a to jest 
najbardziej odczuwany rodzaj zła; jest to pole wszelkiej dominacji, walk
o władzę, nienawiści i agresji. Człowiek wybierając siebie zamiast Boga pragnie 
dla siebie władzy należnej Bogu i nagminnie stosuje przemoc, której nawet Bóg 
nie stosuje wobec człowieka, szanując jego wolną wolę.
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Czym jest wolna wola bez łaski? Jest to wola nadal wolna, lecz agresywna 
w swej wolności, narzucająca się innym i niezdolna do uznania wyższości Boga. 
Prowadzi ona człowieka do całkowitej niewoli, sama ulegając zniewoleniu 
i paraliżowi w sytuacji, gdy wszystko jej wolno.

Inną pokusą człowieka, który odrzuca Boga i Jego pomoc, jest pragnienie, 
aby chwalić się darami Boga tak, jak swoimi zasługami. Jest to pragnienie nigdy 
nie nasycone, aby inni chwalili nas i podziwiali. To zło duszy jest pychą 
obdarowanych, którzy nie uznając łaski, traktują dary Boga jak własną 
zasługę35. Jest to rodzaj szeroko rozpowszechnionego faryzeizmu. Człowieka, 
który rzekomo dobrze żyje, dosięgnąć może przekleństwo proroka Jeremiasza 
wołającego: „Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku i czyni 
ciało ramieniem swoim, a od Pana odstępuje jego serce”36. Święty Augustyn 
nieustannie powtarza, iż „Łaska jest bezwzględnie konieczna, aby wolna wola 
zmierzała do dobra”37.

Przypisywanie sobie jakiegokolwiek dobra i chlubienie się nim, jak gdyby 
było własną zasługą (z pominięciem łaski), wyzwala mało rozpoznaną sferę zła, 
dotyczącą ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych.

*

Relację ł a s k i  i P r a w a  przedstawia Augustyn w piśmie Duch 
a litera. Na pytanie, czy człowiek może, wykonując nakazy Prawa zawarte 
w Nowym i Starym Testamencie, być przez Boga usprawiedliwiony, Pelagiusz 
odpowiada pozytywnie, twierdząc, że łaska staje się w tym wypadku konsek
wencją dobrych uczynków. Z tym poglądem Pelagiusza podejmuje bardzo 
gwałtowną polemikę święty Augustyn, najpierw w piśmie Duch a litera, 
a później w innych pismach o łasce. W swoich wywodach Augustyn powołuje 
się przede wszystkim na świętego Pawła, który stanowczo twierdził, że „Żaden 
człowiek nie może być przed Bogiem usprawiedliwiony na mocy Zakonu”38.

Argumentaqa świętego Augustyna, wsparta głównie na listach świętego 
Pawła, przedstawia się następująco. Bez łaski Prawo jest tylko mocą grzechu: 
formułując bowiem zakazy, daje podstawę do świadomego ich przekraczania. 
Zakaz jako taki wzmaga pożądliwość, to znaczy wzmaga chęć przekroczenia 
owego zakazu. Nawet wówczas, gdy człowiek wypełnia Prawo tylko ze strachu, 
nie usprawiedliwia go to przed Bogiem. Augustyn pisze: „Prawo nie jest złe, ale 
sprawia ono, że poddani mu stają się winowajcami, ponieważ nakłada na nich 
przykazania, a nie dopomaga w ich wypełnianiu”39. Prawo wprawdzie zakazuje

35 Por.: idem, Wyznania, X, 39, s. 265—266.
36 Jr 17, 5.
37 Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, IV—6, s. 114.
38 Rz 3, 20.
39 Św. Augustyn, Łaska a wolna wola, XII—24, s. 128.
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zła, lecz gdy Duch Święty nie rozleje w sercu człowieka swojej miłości, człowiek 
sam nic dobrego uczynić nie może. Samo Prawo jest tylko literą, która zabija. 
I tylko Duch może je ożywić. Oto przykład konkretnej różnicy między Prawem 
a łaską. Prawo mówi: „Nie będziesz pożądał” (WJ 20, 17); wiara mówi: 
„Uzdrów duszę moją, ponieważ zgrzeszyłem Tobie” (Ps 40, 1—5)40. Łaska tedy 
nie jest Prawem, jak chciał Pelagiusz, ale możliwością wypełnienia Prawa.

Według Augustyna wszelkie przepisy moralności nie tylko nie mogą być 
realizowane bez łaski, ale same w sobie stanowią zagrożenie ze względu na 
nieustanną pokusę ich przekraczania.

Święty Paweł w Liście do Rzymian opisuje to przedziwne rozdwojenie 
w człowieku, gdy pragnie on wypełnić nakazy Prawa, ale nie może:

Wiemy przecież, że Prawo jest Duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 
Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to 
właśnie czynię. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 
A zatem już nie ja  to czynię, ale mieszkający we mnie grzech41.

To tragiczne rozdarcie było wielokrotnie przywoływane i komentowane 
przez świętego Augustyna, który sam doświadczył największych udręk swego 
życia z tego właśnie powodu.

Opisana przez świętego Pawła sytuacja ma wymiar uniwersalny. Większości 
ludzi znana jest ona z własnego życia, a również nieobca jest różnym 
systemom etycznym, których nakazy i zakazy są wprawdzie rozumiane, 
ale w praktyce rzadko respektowane. Jest to sprzeczność w równym stopniu 
powszechna, co nieuleczalna. Święty Paweł i Augustyn tylko w łasce widzą 
rozwiązanie tego problemu. Nadprzyrodzona rzeczywistość łaski jest spoiwem 
woli i czynu, myślenia i działania — sprawiając, że stają się one jednością. 
Tylko łaska czyni wolę na tyle silną, że staje się ona zdolna do czynienia 
tego, czego chce. Człowiek czyni wówczas to, czego chce, a nie czyni 
tego, czego nie chce. Człowiek może czynić dobro tylko wówczas, gdy 
wiedza o dobru zostanie wzbogacona miłością dobra. Ta miłość jest w czło
wieku działaniem Boga, czyli łaską.

Łaska odgrywa w systemie świętego Augustyna podwójną rolę: tylko ona 
uwalnia człowieka od zła i tylko ona pozwala czynić dobro. Bez łaski wszelkie 
działania człowieka w kierunku dobra nie przynoszą zamierzonego rezultatu; 
wręcz przeciwnie, skutki okazują się przeciwne do zamierzonych. Każde dobro 
bez łaski zamienia się w zło, a człowiek pozostawiony samemu sobie działa 
w rzeczywistości przeciwko sobie.

Tylko łaska posiada moc p r z e m i e n i a n i a  zła w dobro. Nakaz 
świętego Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”42 jest nakazem sformułowanym jak

40 Idem, Duch a litera, XXX—52, s. 123.
41 Rz 7, 14—20.
42 Rz 12, 21.
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gdyby wbrew ludzkiej naturze, a dla przeciętnego człowieka jest wręcz 
niezrozumiały. A jednak to właśnie przemieniające działanie łaski jest motorem 
dynamiki moralności chrześcijańskiej: nie istnieją tu sytuacje niezmienne i dane 
raz na zawsze. Człowiek w każdej chwili może się liczyć z możliwością 
przemiany. Dla człowieka dobrego nie ma zła, ponieważ każde zło zamienia on 
w dobro. Święty Augustyn pisze: „Po właściwym rozważeniu i przejrzeniu, 
osądź, czy ludziom prawym i pobożnym przydarzyło się jakieś zło, które by nie 
wyszło na dobro?”43. Bóg, będąc najsprawiedliwszym rządcą złej woli, wykorzy
stuje złego człowieka ku pożytkowi istot dobrych44. On również przemienia 
złość diabelską na dobro: mówi nam o tym doświadczenie Świętych Pańskich. 
Apostoł Paweł zbierał zły plon, a mimo to Bóg odpłacił mu dobrem za zło
— zwyciężając w nim do  za pomocą dobra. Bowiem tylko łaska może sprawić, 
żeby człowiek z grzesznika stał się sprawiedliwym. Zło może zwalczyć tylko 
Bóg, który udziela człowiekowi swej łaski. Sam zaś człowiek nie ma mocy 
usunąć zła ani ze swojej duszy, ani z duszy drugiego człowieka.

Moc łaski jest mocą Boga, która objawia się w ziemskim pielgrzymowaniu 
człowieka. Łaska jest pomocą niezbędną w trudach ziemskiej wędrówki. Tylko 
dzięki niej człowiek może osiągnąć zamierzony cel. W tej drodze nawiązują ze 
sobą dialog dwie wole: wola człowieka i wola Boga, który udziela człowiekowi 
swej łaski. Gdy człowiek potrafi otworzyć się na łaskę, następuje spotkanie 
dwóch rzeczywistości: ziemskiej i Boskiej. W tym spotkaniu zawarta jest wielka 
tajemnica: wolna wola nadal pozostaje wolną wolą, ale zostaje przemieniona 
przez łaskę w dobrą wolę, która kocha dobro i czyni dobro.

Ten moment zetknięcia się, współdziałania woli i łaski jest najtrudniejszy do 
zrozumienia. Łatwiej jest pojąć stanowiska skrajne, gdy albo człowiek jest sam 
i zależy tylko od siebie, albo jest całkowicie zależny od łaski i sterowany przez 
nią. Subtelność rozwiązania augustyńskiego jest trudna do pojęcia, gdyż nie 
przyjmuje ona żadnego z tych skrajnych stanowisk. Augustyn próbuje opisać 
związek, który jest związkiem miłości, a miłość opisać jest niezwykle trudno, 
gdyż nie poddaje się ona zbyt łatwo racjonalizacji.

Miłość, która jest najwyższą łaską, sprawia, że pielgrzymia droga człowieka 
staje się pełna zaskakujących niespodzianek i „dzieją się na niej cuda”, 
takie jak przemiana zła w dobro czy uzyskanie wolności w akcie całkowitego 
poddania się woli Bożej. Jest to droga zawierzenia, droga, na której człowiek 
potrafi zaufać Miłości, choć nie do końca potrafi ją  zrozumieć. Tylko 
człowiek otwierający się na łaskę potrafi powiedzieć Bogu, nie znając 
Jego zamiarów: „Panie, ufam Tobie” — wbrew logice, sprawiedliwości, 
cierpieniom, pragnieniom.

43 Św. Augustyn, O państwie Bożym, tłum. i oprać. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 1977,1 ,10, 
s. 102—103.

44 Ibid., 10, 3, s. 104.
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Przyjęcie łaski i wytrwanie w niej to przeskok, już tu, na ziemi, w inną 
rzeczywistość. Łaska jest najjaśniejszym światłem tej drogi, na której trudzi się 
człowiek wędrujący do Boga.

GRACE AND MAN’S MORAL CHOICES 
ON THE BASIS OF THE WRITINGS OF ST. AUGUSTINE

(Summary)

In the article, dealing with the conception of grace in relation to good and evil in the writings of 
St. Augustine, I present the notion of grace and its particular specific character as a supernatural 
reality, which is an undeserved gift from God. I discuss in detail relation between grace and free will
— taking into consideration especially two basic misconceptions resulting from extreme approaches 
to this relation, prioritating either free will or grace. I present, too, consequences of the 
misconception of Pelagianism for man and the whole moral sphere. Augustine’s approach, showing 
the correlation of these two realities, the Divine and the human one, does not exclude either of these. 
According to Augustine, existence of free will is a condition for the effect of grace, operating in free 
will as in its object and causing that man both knows what is good and loves it and is able to do 
good. At the same time, grace makes man free from the compulsion to do evil and it gives him a real 
freedom (libertas). Free will without grace, however, aims inevitably at evil and alters even any 
choice of good into evil because man devoid of grace is not able to make a right choice as he loses 
free judgment (liberum arbitrium). But even a right choice does not mean anything because man 
devoid of grace is not able to do good, even if he knows what good is. Therefore, the Law itself, 
without grace, is only a power of sin because such prohibition as it is just increases lust and does not 
help in doing good. A right moral choice is therefore a choice made with the help of grace and it is at 
the same time a power not only to desire good, but to do good as well.

Translated by Zofia Knutsen


